
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 7/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. augusztus 26-án 
15 órakor megtartott nyilvános    üléséről.   

Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.    
 
J e l e n   voltak:   Birkás Kálmán elnök, Ruff Brigitta, Horváthné Vörösházi Ilona képviselő 
                              
Tanácskozási joggal meghívott:   Fehér Mária címzetes főjegyző                                                   
                                                      Vizerné Tunner Zsuzsanna HVB elnök  
 
 
Birkás Kálmán elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a  3 fő képviselő  közül 3 fő 
megjelent, a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést megnyitotta.  
Kérte a testületet, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Ruff Brigitta képviselőt jelölje ki.  
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Ruff Brigitta  képviselőt kijelölte.  
 
Birkás Kálmán elnök javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 

N a p i r e n d 
 
 

1./ Horváthné Vörösházi Ilona képviselő eskütétele 
     Előadó: Vizerné Tunner Zsuzsanna HVB elnök 
 
2./ Társadalmi megbízatású elnökhelyettes választása  
     Előadó: Birkás Kálmán elnök 
 
3./ Az elnökhelyettes tiszteletdíjának megállapítása 
     Előadó: Birkás Kálmán elnök 
 
4./ Egyéb ügyek  
 
A Képviselő-testület a napirendet 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d  tárgyalása:  
 
1./ Horváthné Vörösházi Ilona képviselő eskütétele 
     Előadó: Vizerné Tunner Zsuzsanna HVB elnök 
 
Előadó ismertette az 1/2015. (VIII. 25.) HVB határozatot, mely szerint Jakab Sándorné  roma 
nemzetiségi képviselői megbízatása lemondása folytán megüresedett. Helyébe Horváthné Vörösházi 
Ilona lép. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 100. § szerint az eskü 
letételére kérte Horváthné Vörösházi Ilona képviselőt:  

 



 
„Én ........................... (név) 
 mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti ROMA nemzetiségi közösség tagja,  
esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű leszek,  
az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom,  
a tudomásomra jutott titkot megőrzöm,  
munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a ROMA 
nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén 
és fejlesztésén fogok fáradozni. Isten engem úgy segéljen!” 
 
Horváthné Vörösházi Ilona az esküt letette, az esküokmányt aláírta.  
 
 
Vizerné Tunner Zsuzsanna HVB elnök átadta Horváthné Vörösházi Ilona képviselő részére a 
megbízólevelet, munkájához egészséget és sok sikert kívánt.  
 
 
 
2./ Társadalmi megbízatású elnökhelyettes választása  
     Előadó: Birkás Kálmán elnök 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy Jakab Sándorné képviselő lemondásával az elnök-
helyettesi tisztség megüresedett. Javasolta Ruff Brigitta képviselőt megválasztani.  
 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következő 
határozatát: 
 
            9/2015. (VIII. 26.) határozat 
 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 
Ruff Brigitta képviselőt 
elnök-helyettesnek megválasztotta.  
 

 
3./ Az elnökhelyettes tiszteletdíjának megállapítása 
     Előadó: Birkás Kálmán elnök 
 
Előadó elmondta, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 109. § (1) 
bekezdés szerint a nemzetiségi önkormányzat testülete az elnökhelyettesének a nemzetiségi 
önkormányzat költségvetése terhére, a nemzetiségi közfeladat-ellátás veszélyeztetése nélkül 
tiszteletdíjat állapíthat meg.   Elmondta, hogy az elnök és a korábbi elnök-helyettes részére nem 
állapított meg a testület iszteletdíjat, mivel úgy nyilatkoztak, hogy nem kérik tiszteletdíj 
megállapítását.  
 
Ruff Brigitta elnök-helyettes nyilatkozott, hogy nem kéri a tiszteletdíj megállapítását.  
 
A testület az elnökhelyettesnek tiszteletdíjat nem állapított meg.  
 
 
 
 
 



4./  Egyéb ügyek  
 
Birkás Kálmán elnök elmondta, hogy a Roma Nap Pápateszér 2015 rendezvényt a tervezett időben 
megtartani nem tudták, mivel a pályázat elbírálásáról még nem kaptak értesítést. Az 
eredményhirdetés után megtárgyalják a roma nap szervezését.  
 
 
Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  15,30 órakor bezárta.   
  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Ruff Brigitta                                                                                          Birkás Kálmán 
jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                   elnök                                    
 
 


